
Z á p i s     č.    2 
ze zasedání Grémia děkanky konaného 27. 6. 2011  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Kontrola úkol ů z minulého zápisu – bez připomínek 
 

2. Informace paní děkanky 
• Plnění rozpisu základní dotace k 30. 4. 2011 – v průběhu června pan tajemník projednal 

                                                                                                            plnění rozpisu s příslušnými vedoucími  
                                                                                                            kateder, bude pořízen zápis z těchto jednání, 
                                                                                                            další kontrola plnění se uskuteční v průběhu 
                                                                                                            září/října t. r. 
 

• Jednání Správní rady ČVUT- byl projednáván dokument „Strategie ČVUT“ v podmínkách 
                                                                                nového VŠ zákona, bude předmětem dalších jednání 
 

• Byla založena Asociace děkanů technických VŠ  
 

• Aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT na rok 2012 a rozvojových projektů 
na rok 2012 – příprava a vypracování námětů k Institucionálnímu rozvojovému programu 
                        ČVUT do 19. 8. 2011  
 

• UCEEB – pro realizaci projektu byla panem rektorem s účinností od 2. 6. t. r. jmenována 
                                Řídící komise, jejímž předsedou je Prof. Ing. Petr Moos, CSc. a členy děkani FSv,  
                                FS a FBMI. Koordinátorem výstavby byl pověřen Ing. Kosina, který ve spolupráci 
                                s Prof. Bittnarem bude zajišťovat veškeré náležitosti související s VŘ. 
 

• SVOČ – 12. ročník soutěže proběhl na Fakultě stavební TU Košice ve dnech 19.-30.5.2011 
                                            s velkým úspěchem pro naši fakultu – 1. místo v celkovém bodování, 
                                            na 2. místě se umístila FAST Brno, 3. místo obsadila Bratislava, 4. místo Ostrava, 
                                            5. místo Košice a 6. místo Žilina. 
 

• Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Architektura 
a stavitelství – žádost o akreditaci byla odsouhlasena na dubnovém zasedání VR FSv a podána 
                         prostřednictvím rektorátu ČVUT AK MŠMT ke schválení. 
                         Paní děkanka informovala o negativním postoji děkana FA k této akreditaci. 
 

3. Pedagogické záležitosti 
Prof. Máca podal následující informace: 

•••• Přijímací řízení na bc. a mgr. studium – výsledky přijímacího řízení se zpracovávají, 
                                                                        předběžný odhad počtu přijatých studentů na mgr. 
                                                                        studium je větší, než je stanovený počet  
               financovaných studentů.                                                                         

•••• Nutno doplnit výsledky všech zkoušek do KOSu – termín: ihned po ukončení zkouškového 
                                                                                                      období – tj. 1. 7. 2011 

•••• Reakreditace programu SI – snížení počtu předmětů tak, aby v semestru bylo max. 
                                                                           5 klasifikovaných předmětů. 
 

4. Věda a výzkum 
Prof. Hájek podal následující informace: 

•••• Kontrola doktorských studijních programů MŠMT – formuláře G vyplňují školitelé 
                                                                                                         a přednášející předmětů v rámci DS.                                                                      

•••• Počet přijatých studentů do doktorského studia – lze přijmout na odvolání 8-10 dalších 
                                                                                                            uchazečů 
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•••• Projekty GA ČR, TA ČR, NAKI a TIP –  
                                         GA ČR – týká se projektů probíhajících v roce 2010 – termín zahájení: 18. 7. 2011 
                                         TA ČR – vyhlášení Center kompetence –  29. 6. 2011  
                                         NAKI MK – termín podání přihlášek 1. 7. 2011  
                                         TIP MPO – termín podání přihlášek 29. 7. 2011  

•••• UCEEB – připravuje se specifikace projektu pro výběrové řízení 
 

     
5. Zahraniční styky 

Prof. Pavelka podal následující informace: 

•••• Z jednání proděkanů na R/ČVUT  
- cestovní stipendia Hlávkovy nadace – fakulta nevyužívá /pobyty a aktivní účast 

                              na konferencích/, týká se magisterských 
                                                                                                            a doktorských studentů 
                                                                   Bližší informace na www.hlavkovanadace.cz 

- elektronické formuláře pro zahraniční cesty – plánuje se nová celoškolská  
                                                                                 komponenta,  na fakultě bude 
                                                                                 nově zavedeno pouze na příkaz 
                                                                                 rektorátu 
- Erasmus/Sokrates – krácení fin. prostředků pro r. 2011/12, bude nutno dofinancovat  
                                        ze  stipendijního fondu fakult /studenti 85% z max. možné  
                                        částky, zaměstnanci 60%, školné 65%/ 
- příspěvek hostujícím profesorům na ČVUT – cca 360 tis./rok 
                     → intenzivní modulová výuka, max. příspěvek rektorátu 50 tis. Kč + 
                                        + stejný příspěvek fakulty 
- studijní a pobytová víza zahraničních studentů – nestačí zvací dopis, musí být 

                                                                                           právně ověřený doklad o ubytování /ubytovací  
                                                                                           smlouva/, možnost žádat o dlouhodobý pobyt 

- Smart Buildings-Planning for the future – koná se 11. – 22. 7. 2011 na TU Vídeň,  
                                         7 tis. Kč podpora R/ČVUT. 

 
 

6. Rozvoj 
Doc. Čiháková podala následující informace: 

•••• FRVŠ 2011 – změny: schvalované na fakultě a mimo fakultu 

•••• Rozvojové projekty – monitorovací zprávy /srpen/, kontrola RP /září, říjen/, náplň 
                                                                kontroly /co dotace přinesla pozitivního/. 

• Nové projekty MŠMT 2012: 
                                      → Centralizované projekty – do 12.9.2011 – elektronicky první drafty projektů 

                                           -  do 10. 10. 2011 – elektronické verze kompletních RP 
                                                                           pro Ing. Křížkovou ke kontrole 
                                                                           /krizkova@vc.cvut.cz/ 
                                           - do 19. 10. 2011 – definitivní vytištěné verze CRP 
                                                                          ve 4 výtiscích na odbor rozvoje 
                                                                          ČVUT /tisknout až po odsouhlasené 
                                                                          elektronické verzi/ 
→ Institucionální rozvojové projekty /dříve decentralizované projekty/ -  
           termíny: MŠMT – stanovení orientačních limitů – červen 2011 
                                       - zveřejnění systémových ukazatelů výkonu – září 2011 
                          fakulta – předložení ADZ 2012, institucionálního rozvojového 
                                         plánu, centralizovaných projektů – do 31. 10. 2011     

 
        Bližší informace na: 

               http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojovych-programu-pro-verejne-vysoke-skoly-pro-1 
               http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizace-dlouhodobeho-zameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-2 
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7. Hospodaření 
Pan tajemník podal následující informace: 

•••• Plnění základního limitu kateder – s příslušnými vedoucími kateder bylo projednáno 
                                                                                     a průběžně do konce roku bude sledováno  

•••• Dofinancování výzkumných záměrů – VZ budou dofinancovány zvlášť-mimo plošné odměny,  
                                                                     bude vydán  pokyn elektronickou poštou, do 20. 7. 2011 
                                                                     podat  návrhy odměn pro řešitele VZ na odd. PaM. 

•••• Výběrové řízení na akad. pracovníky – návrhy podat na osobní odd. do 11. 7. 2011  

•••• Poděkování u příležitosti ukončení pracovního poměru a odchodu pracovníků z fakulty –  
                                                                             -      návrhy na děkovné dopisy paní děkanky 

                                                                                                          předají ved. kateder dle svého uvážení  
                                                                                                          na osobní odd. 

• Zadávání veřejných zakázek na ČVUT – nutno dodržovat Příkaz rektora č. 7/2007, 
                                                                                                podepisuje výhradně paní děkanka. 

• Stavební obzor – po dohodě se spoluvydavateli časopisu bude od 1. 1. 2012 změna formy 
                                          vydávání časopisu z tištěné na elektronickou, možnost přechodu do databáze 
                                          SCOPUS, výrazná úspora fin. prostředků 

• Defibrilátor ve velínu – pro použití tohoto lékařského přístroje jsou vyškoleni pracovníci 
                                                                    velína a Ing. Rybák, který má oprávnění proškolit i další pracovníky. 
 

8. Výstavba 
Prof. Šenberger podal následující informace: 

•••• Rekonstrukce výtahů v budově B – bylo vypsáno VŘ na dodavatele, předpoklad realizace 
                                                                říjen-prosinec 2011 

•••• Výměna obvodového pláště na budově A – západ – termín realizace koncem let. prázdnin  

•••• Dokončení projektu na rekonstrukci poslucháren C – VŘ začátkem příštího roku, termín 
                                                                                                                   rekonstrukce v květnu 2012,  
                                                                                                                   dokončení k zahájení ak. roku 2012/13. 

• Výměna oken v budově C  - na R/ČVUT byla podána žádost o zahrnutí  do plánu  
                                                            a financování na letošní rok, jednalo by se o všechna okna, která 
                                                            nebudou součástí výměny obvodového pláště 

• Výměna podlahové krytiny v budově B – termín realizace není zatím stanoven, na R/ČVUT 
                                                                                  bude   podána žádost o financování 

• Stavební úpravy 9.-14. patra budovy A – realizace v průběhu prázdnin 
 
 

9. Různé 
      9.1. RNDr. Šibrava informoval o konání koncertu k zahájení ak. roku 2011/12, který se uskuteční 
              5. 10. 2011 v Betlémské kapli s vystoupením souboru Hradišťan. Výtěžek z příspěvků na vstupenky  
              bude  použit v rámci každoroční charitativní pomoci fakulty. 
 
       9.2. Požadavky na úpravy sedadel v posluchárnách A 34 a A 35, na renovaci povrchu stolů v B 169, 
              na obnovení původního fungování čipového zařízení u vstupů do budovy, na možnosti parkování 
              v nové budově FA – prověří a zajistí pan tajemník společně s STPS/Ing. Šindelářem. 
 
Závěrem paní děkanka poděkovala všem za spolupráci v uplynulém letním semestru a 
popřála všem hezké a klidné prožití prázdninového období. 
 
 
         Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., v.r. 
                                                                                                                 děkanka 
 
V Praze dne 28. 6. 2011  
Zapsala: Z. Zatloukalová 
 



 
  
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 
 

 
 
                                                                 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 


